HISTORIA SZCZEPIONEK
I SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH - część I

• Historia odkryć szczepionek sięga starożytnych
Chin, zaś historia szczepień ochronnych sięga
czasów handlu niewolnikami.
• Tureckim niewolnicom, które miały być
sprzedane do haremu, nacinano skórę i do
rany wprowadzano ropę z pęcherzy ospy.
Miało to chronić kobiety przed ospą
prawdziwą – chorobą, która odbierała urodę.
• Poznaj historie wynalezienia szczepionek na
ospę, wściekliznę, gruźlicę i polio.

Jak wymyślono szczepionki?
• Aby pokonać zarazę, próbowano najdziwniejszych
sposobów.
W Chinach dzieciom wcierano w błonę śluzową
nosa utarte na proszek strupy po ospie, w Indiach
zaś zakładano maluchom ubrania chorych na ospę
lub wkłuwano igły zakażone ropą.
Dla ochrony przed dżumą natomiast zalecano picie
„octu siedmiu złodziei”. Był to ocet winny,
w którym przez 12 dni moczono zioła, m.in. piołun,
rutę, rozmaryn, szałwię.
Obecnie wiemy, że są to zioła o silnych
właściwościach bakteriobójczych.

• Innym sposobem ochrony przed morowym
powietrzem było picie na umór. Metoda się
sprawdzała, ponieważ nasycony alkoholem
organizm jest mniej podatny na infekcje.
Ale stosowano też okrutne metody walki
z ciężkimi chorobami.
Jedną z metod walki ze wścieklizną było
wypalanie żelazem fragmentów ciała, które
pokąsało chore zwierzę.

• Dziś, dzięki różnym szczepionkom chronimy
ludzkość przed 25 chorobami zakaźnymi.
• Szczepienia to jedno z najważniejszych działań
zdrowotnych.
Jeden dolar wydany na profilaktykę pozwala
zaoszczędzić 150 dolarów, które trzeba wydać
na leczenie.

Szczepionka na ospę prawdziwą
(czarną)

• Ospa prawdziwa jest to ciężko przebiegająca,
wirusowa choroba zakaźna o wysokiej
śmiertelności. Typowym objawem jest
charakterystyczna wysypka, pojawiająca się
w tym samym czasie na całym ciele, po około
2-4 dniach gorączki. W końcowej fazie choroby
krosty pokrywają się strupami, po odpadnięciu
których pozostają trwałe, szpecące blizny.

• Pierwsze szczepienia przeciwko ospie
prawdziwej Europa zawdzięcza
niezwykle nowoczesnej jak na
początek XVIII w. kobiecie, lady Mary
Wortley Montagu.
Była ona żoną brytyjskiego ambasadora
w Konstantynopolu i korzystając
z doświadczeń Turków, w 1718 r. rozkazała
zaszczepić swego synka przeciwko ospie.

• Chłopiec przez kilka dni gorączkował, ale
szybko wydobrzał i nigdy nie zachorował na
ospę. Po powrocie do Anglii lady Mary
zainteresowała sprawą szczepień króla
Jerzego I, który jednak uzależnił wprowadzenie
powszechnych, jak wówczas mówiono,
zaszczepień od wyników eksperymentu na
ludziach.

• Wybrano więc dwóch skazanych na szubienicę.
Z tej próby obaj wyszli obronną ręką i zostali
ułaskawieni. Ta metoda szczepień szybko
rozpowszechniła się w Europie. Szczepiono nią nie
tylko dzieci monarchów, ale także dzieci
z sierocińców.
Król pruski Fryderyk Wielki wprowadził zalecenia
szczepień dla całego kraju . Metodę szczepień
zaproponowaną przez Mary Montagu nazwano
wariolizacją, od variola vera, czyli ospa
prawdziwa.

• Jednak na szczepionkę przeciwko ospie
prawdziwej trzeba było czekać do 1798 r.,
kiedy to Edward Jenner ogłosił wyniki swojego
eksperymentu. Polegał on na wprowadzeniu
do organizmu 8-letniego chłopca
(w 1796 r.) ropy pobranej
z pęcherza na dłoni kobiety
zarażonej ospą krowią
(krowianka).

• Po roku temu samemu chłopcu podał materiał
pobrany od osoby chorej na ospę
prawdziwą. Dziecko nie zachorowało,
a Jenner od Izby Gmin otrzymał 30 tys. funtów
nagrody, za które ufundował instytut szczepień
dla biednych.
Ale dopiero w 1974 r. WHO ogłasza świat
całkowicie wolnym od ospy prawdziwej. Stało
się to po 178 latach szczepień ochronnych.
• WHO- to Światowa Organizacja Zdrowia
(j.ang. World Health Organization)

Szczepionka na wściekliznę
• Wścieklizna to niebezpieczna choroba
zwierząt, wywoływana przez wirusy, która
może, poprzez najczęściej ugryzienie,
przenieść się na człowieka. Cechuje się
najwyższym wskaźnikiem śmiertelności ze
wszystkich znanych zakażeń – chorobę
przeżywają pojedyncze osoby, które zostały
zaszczepione przed wystąpieniem objawów
lub zakażone przez mniej zjadliwe szczepy
wirusa.

• Przyczyną choroby jest zakażenie wirusowe,
do którego najczęściej dochodzi poprzez
ugryzienie człowieka przez wściekłe (zakażone
wirusem wścieklizny) zwierzę, ssaka z różnych
gatunków – psa, kota, nietoperza czy lisa – lub
rzadziej za pośrednictwem śliny zwierzęcia,
która dostanie się na błony śluzowe (np.
spojówki) lub uszkodzoną skórę.
Chorobie można skutecznie zapobiegać za
pomocą szczepień ochronnych i swoistej
immunoglobuliny.

• Autorem szczepionki jest Francuz, prof. Ludwik
Pasteur, który wcześniej (w 1885 r.) opracował
skuteczne szczepionki dla zwierząt, przeciwko
wąglikowi i różycy świń. Jednak w owych czasach
chorobą, której się bardzo obawiano,
była wścieklizna. Osłabiony udarem
mózgu Pasteur postanowił więc zmierzyć się
z tym przeciwnikiem. Dokładnie zbadał przebieg
choroby i uznał, że zarazki wścieklizny z miejsca
ukąszenia wolno przemieszczają się do mózgu
i rdzenia kręgowego. Dopiero wtedy
pojawiają się objawy choroby.
Z dobrymi rezultatami eksperymentował
na zwierzętach.

• Kiedy jednak w 1885 r. przyniesiono do jego
laboratorium ciężko pogryzionego przez
chorego psa chłopca, dla którego niewiele
można było zrobić – podał chłopcu 12 dawek
szczepionki. Mały Joseph wyzdrowiał, a wieść
o tym rozsławiła imię Pasteura.
Na świecie zaczęły powstawać filie jego
instytutu. Druga, po paryskiej, powstała
w Warszawie i była prowadzona przez
bakteriologa Odona Bujwida.

Szczepionka na gruźlicę
• Gruźlica towarzyszy naszemu gatunkowi od
początku jego historii. Zachowane szczątki
ludzkie z czasów starożytnych cywilizacji (np.
egipskie mumie, szkielety pochodzące z Chin
i starożytnego Rzymu) noszą typowe ślady
wskazujące na zaawansowaną gruźlicę (np.
charakterystyczne deformacje niektórych
kości). Jest to powszechna i potencjalnie
śmiertelna choroba zakaźna,
wywoływana przez prątka gruźlicy .

• Kiedyś nazywana była chorobą biedaków,
jednak zachorować na nią może każdy z nas.
Najbardziej podatne na nią są jednak dzieci
w wieku od 10. do 15. roku życia, osoby
wycieńczone, niedożywione, osoby starsze.
• Prawdopodobieństwo zachorowania na
gruźlicę wzrasta również u diabetyków, osób
cierpiących z powodu wrzodów żołądka
i dwunastnicy, nadużywających alkoholu, u
palaczy tytoniu lub narkomanów.

• Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica
płucna), lecz może również atakować ośrodkowy
układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia
krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowopłciowy oraz skórę. Jest przenoszona głównie
drogą kropelkową. Znacznie rzadziej do
zakażenia dochodzi drogą pokarmową m.in.
poprzez spożycie skażonego mleka zakażonej
krowy, a także poprzez kontakt bezpośredni
z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi.
Najczęstszym źródłem zakażenia są osoby chore
na gruźlicę, w fazie prątkowania.

• Współpracownikiem Pasteura był Robert
Koch, niemiecki bakteriolog. Nie dość, że
odkrył w 1890 r. prątki gruźlicy (nazwane
później prątkami Kocha), to opracował także
substancję, która je zwalczała. Odo Bujwid
nazwał ją tuberkuliną. Świat wprost oszalał,
bo gruźlica zbierała bogate żniwo. Pierwsza
szczepionka okazała się
niestety niewypałem.
polski
bakteriolog

Odo Bujwid

Robert Koch

• Prace jednak trwały i w 1921 r. Albert Calmette
i Camil Guerin wypróbowali opracowaną przez
siebie szczepionkę przeciw gruźlicy, którą
nazwano BCG (Bacillus Calmett- Guerin).
Szczepionkę zaczęto wytwarzać dopiero
po 13 latach, gdyż tyle czasu zajęło uczonym
opracowanie prątków o osłabionych
właściwościach chorobotwórczych. Warto
wspomnieć, że w 1939 r. uczeni potwierdzili
wysoką skuteczność szczepionki BCG
w zwalczaniu trądu
w postaci tuberkulinowej.

Szczepionka na polio, czyli chorobę
Heinego-Medina
• Choroba Heinego-Medina jest wywoływana przez
wirusa, którym można się zarazić drogą pokarmową,
skąd rozprzestrzenia się w całym organizmie. Może
przebiegać bezobjawowo albo ujawnić się pod
postacią porażenia
prowadzącego do paraliżu
ciała, a w konsekwencji
do kalectwa, czy nawet
śmierci.

• Świat bez kalek – takie było marzenie
prof. Hilarego Koprowskiego,
który w 1950 r. jako pierwszy
podał małemu dziecku skuteczną
szczepionkę przeciwko chorobie HeinegoMedina. Szczepionka była podawana doustnie,
a masowe szczepienia miały miejsce
w Kongo.
• W Polsce epidemia polio rozpoczęła się
w 1951 r., gdy rocznie zapadało na nią 2-3 tys.
dzieci. W 1958 r. epidemia nasiliła się i rocznie
chorobę powodującą nieodwracalne kalectwo
rozpoznawano u 6 tys. dzieci.

• Masowe szczepienia rozpoczęto w naszym kraju
w 1959 r. Po zaszczepieniu liczba nowych
przypadków gwałtownie spadała. Szczepienia
przeciwko polio są w kalendarzu szczepień
obowiązkowych.
• Od 1985 roku nie odnotowano w Polsce
zachorowania na poliomyelitis, wywołanego
dzikim typem wirusa. Sporadycznie obserwuje
się zachorowania na polio u osób nieszczepionych,
które zakaziły się w wyniku pobytu w krajach
o endemicznym występowaniu choroby (Nigeria,
Afganistan, Pakistan, Etiopia, Izrael, Somalia
i Kamerun ).
•

• W 2001 r. WHO (czyli Światowa Organizacja
Zdrowia) ogłosiła, że Europa jest wolna od tej
choroby, jednak w 2018 roku po raz pierwszy
od wielu lat odnotowano przypadki choroby
wynikające właśnie z zaniedbania szczepień!
• Nazwa tej choroby wywodzi się od nazwisk
dwóch uczonych, którzy tę chorobę opisali:
Jakob Heine (w 1840 roku jako porażenie
dziecięce) i Karl Oskar Medin (w 1890 roku
jako ostrą chorobę
zakaźną).
Karl Oskar Medin

Jacob Heine
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